FORMY A ROZSAH POSKYTOVANIA ANESTÉZIOLOGICKEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
(AMBULANTNEJ ANESTÉZIE) U POSKYTOVATEĽOV
JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Miroslav Pavlák, Púchov
Rozvojom a rozširovaním jednodňovej zdravotnej starostlivosti (ďalej len JAS) dochádza nielen k diverzifikácii
foriem (súkromných) poskytovateľov ambulantnej anestézie, ale popri tom aj k rozširovaniu rozsahu činností, ktoré
zabezpečuje anestéziológ. Pod formou rozumieme spôsob poskytovania ambulantnej anestézie (základné delenie:
formou fyzickej osoby – FO alebo formou právnickej osoby – PO). Pod rozsahom rozumieme konkrétnu náplň
činností, ktoré vykonáva anestéziológ. Na úvod začneme s niektorými základnými pojmami:

Miroslav Pavlák
Púchov

Poskytovateľ JAS:
obsahové vymedzenie
Zdravotnícke zariadenie na poskytovanie JAS je prevádzkový útvar, ktorý je zriadený na poskytovanie špecializovanej
zdravotnej starostlivosti. (§7 zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve – ďalej len zákon o poskytovateľoch)
typové vymedzenie
Toto zariadenie patrí medzi zariadenia ambulantného typu, čo znamená, že zdravotná starostlivosť sa poskytuje osobe,
ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. (§8 zákona
576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – ďalej len
zákon o zdravotnej starostlivosti)
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formálne vymedzenie
Prevádzkovateľ zdravotnej starostlivosti sa nazýva poskytovateľ. Jeho právna forma je buď ako FO (priamo lekár ako
samostatne zárobkovo činná osoba, SZČO) alebo PO (najčastejšie spoločnosť s ručením obmedzeným, ale môžu byť
i iné formy ako akciová spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, družstvo, či nezisková organizácia). Poskytovateľ
musí disponovať povolením na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v určitom špecializačnom odbore. (§4
zákona o poskytovateľoch)
odborné vymedzenie
V prípade JAS povolenie vydáva VÚC. Medzi predpoklady vydania povolenia patrí: buď licencia na výkon
zdravotníckeho povolania v danom lekárskom špecializačnom odbore pri forme FO (SZČO), alebo licencia na výkon
činnosti odborného zástupcu v danom lekárskom špecializačnom odbore pri niektorej z foriem PO, a disponovanie
(vlastníctvo alebo nájom) priestormi, ktoré spĺňajú potrebné kritéria. (§§11 a nasl. zákona o poskytovateľoch).

Zdravotnícke zariadenie:
 na poskytovanie špecializovanej zdravotnej
starostlivosti
 ambulantného typu
formou fyzickej osoby alebo právnickej osoby
(s.r.o.)
 v odbore určenom podľa licencie na výkon
zdravotníckeho povolania (FO) alebo licencie na
výkon činnosti odborného zástupcu (PO)

Anestéziológ:
obsahové, typové a odborné vymedzenie
Anestéziológ je zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie lekár, v špecializačnom odbore
anestéziológia a intenzívna medicína (anestéziológia a resuscitácia). (§27 zákona o poskytovateľoch)
formálne vymedzenie
Zdravotnícke povolanie je súbor pracovných činností, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti; toto vykonáva
o

v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu (cave! nie ako konateľ),

o

na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (bez „kamennej“ ambulancie),

o

na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (s „kamennou“ ambulanciou).

(§3 zákona o poskytovateľoch)
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Anestéziológ vykonáva činnosť pre JAS:
 v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom
vzťahu (ako zamestnanec voči JAS, cave! nie ako konateľ JAS)
 na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej
praxe (ako FO bez „kamennej“ ambulancie)
 na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho
zariadenia (ako FO s „kamennou“ ambulanciou“)
 na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho
zariadenia (ako PO vždy s „kamennou ambulanciou“, zvyčajne
ide o s.r.o. – cave! anestéziológ je v pozícii zamestnanca voči
anestéziologickej s.r.o. – i keď môže byť aj konateľom i
spoločníkom)

„Anestéziológ ako s.r.o.“
Podobne ako zdravotnícke zariadenie na poskytovanie JAS, aj anestéziologické zdravotnícke zariadenie môže
poskytovať zdravotnú starostlivosť buď ako FO (SZČO) alebo ako PO, zvyčajne máloosobová (zvyčajne jedno- alebo
dvojosobová) s.r.o. Pre „anestéziologickú s.r.o.“ (prípadne aj v inej forme PO) platí v podstate obdobne, ako bolo
uvedené v časti Poskytovateľ JAS.
Keďže občas počuť od lekárov vety typu „zamestnávam sám seba“, „som súkromný lekár v s.r.o.“, je potrebné
zdôrazniť, že:
lekár a s.r.o. sú dve úplne odlišné osoby, každá z nich má svoju vlastnú právnu subjektivitu (dokonca ak lekár
zomrie, s.r.o. „žije“ ďalej, hoci lekár bol jedinou osobou vo všetkých troch ďalej uvedených pozíciach);
lekár môže v s.r.o. pôsobiť v pozícii:
o

zamestnanca, prípadne aj ako odborného zástupcu v s.r.o. (ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v rámci
predmetu činnosti s.r.o., prípadne túto činnosť aj odborne garantuje) alebo aj

o

konateľa s.r.o. (prostredníctvom ktorého s.r.o. koná vo veciach podnikania, vykonáva právne úkony v mene
s.r.o.) alebo aj

o

spoločníka s.r.o. (jedná sa o majetkové právo k s.r.o., vlastnícky podiel v s.r.o., samo o sebe nie je
podnikaním);
takže v prípade „anestéziológa ako s.r.o.“ nepodniká anestéziológ, ale s.r.o., preto aj poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti nie je anestéziológ, ale s.r.o. (hoci napr. spoločník/ci ani konateľ/lia nie sú
zdravotníci),
takže aj do právnych vzťahov s inými subjektami vstupuje nie anestéziológ, ale s.r.o. (prostredníctvom svojho
konateľa, ktorým síce môže byť anestéziológ, ak je súčasne konateľom, ako to zvyčajne aj je, ale môže to byť
aj iná osoba v postavení konateľa),
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teda anestéziológ v prípade „anestéziologickej s.r.o.“ vykonáva anestéziologické výkony v pozícii
zamestnanca, nie podnikateľa.
Tu treba povedať, že anestéziológ môže byť priamo spoločníkom (majiteľom) aj konateľom JAS, avšak ak v nej
chce vykonávať aj anestéziologické činnosti, musí byť aj v pracovnoprávnom vzťahu k JAS, prípadne musí byť
držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe – viď ďalej.
Poskytovanie ambulantnej anestézie u poskytovateľa JAS
Výnos MZ SR určuje pre poskytovateľa JAS povinnosť mať anestéziológa, ktorý musí spĺňať tieto kritéria:
- špecializácia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína a
- minimálne 5 rokov praxe a aspoň minimálne 3 posledné roky výkon na operačnej sále.
Výnos neurčuje nič o potrebe mať aj anestéziologickú sestru! (Hoci podľa metodického usmernenia Slovenskej
spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny je sestra povinná.) A výnos ani neurčuje formu spolupráce medzi
JAS a anestéziológom.

Výnos MZ SR určuje pre poskytovateľa JAS povinnosť mať
anestéziológa, ktorý musí spĺňať tieto kritéria:
- špecializácia v špecializačnom odbore
anestéziológia a intenzívna medicína a
- minimálne 5 rokov praxe a aspoň minimálne 3
posledné roky výkon na operačnej sále;
- výnos neurčuje nič o potrebe mať aj
anestéziologickú sestru!; a ani
- neurčuje formu spolupráce medzi JAS a
anestéziológom

Formy právnych vzťahov medzi anestéziológom a poskytovateľom JAS:
vzťahy podľa Zákonníka práce – pracovnoprávny vzťah
- pracovný pomer, a to
o

pracovný pomer na týždenný pracovný čas, alebo

o

pracovný pomer na kratší pracovný čas; a

- dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ako sú
o

dohoda o vykonaní práce – maximálne 350 hodín ročne, je vymedzená výsledkom, či
4

o

dohoda o pracovnej činnosti – najviac 10 hodín týždenne (teda až 520 hodín za rok), je to príležitostná
činnosť vymedzená druhom práce.

Hlavnými výhodami pracovnoprávneho vzťahu sú:
o

žiadne podnikateľské starosti, maximálne tak z pozície odborného zástupcu – odborný zástupca musí byť
v pracovnoprávnom vzťahu,

o

obmedzená zodpovednosť za škodu spôsobenú z nedbanlivosti, a to na 4-násobok priemerného mesačného
zárobku v prípade pracovného pomeru a na 1/3 odmeny dohodnutej za vykonanú prácu pri dohodách mimo
pracovného pomeru (cave! v prípade úmyselne spôsobenej škody zamestnanec zodpovedá až do výšky
skutočnej spôsobenej škody),

o

v prípade dohôd mimo pracovného pomeru sa z odmeny (zatiaľ) neodvádzajú zdravotné ani sociálne
odvody. (Ale to je skôr výhoda pre JAS – nižšia cena práce.)

Určitou nevýhodou je viac či menej podriadené postavenie zamestnanca voči zamestnávateľovi vyplývajúce zo
základného charakteru pracovnoprávneho vzťahu – najmä pracovného pomeru, tie by však mali byť kompenzované
určitou zvýšenou ochranou zamestnanca (napr. v prípade výpovede z pracovného pomeru u poskytovateľa JAS, či
v prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania).

PRACOVNOPRÁVNY VZŤAH:
- pracovný pomer: ≤ 40 hod./mes.
- dohoda o vykonaní práce: ≤ 350 hod./rok
- dohoda o pracovnej činnosti: ≤ 10 hod./týž.
Výhody:
- žiadne podnikateľské starosti
- obmedzená zodpovednosť za škodu

vzťahy podľa Občianskeho zákonníka – občianskoprávny vzťah a Obchodného zákonníka –
obchodnoprávny vzťah
Základným rozdielom oproti pracovnoprávnemu vzťahu je to, že sa zachováva rovnosť strán aj po uzavretí
zmluvy a slobodne dohodnuté ustanovenia uzavretej zmluvy nie sú tak limitované Občianskym zákonníkom ani
Obchodným zákonníkom, ako je to v prípade Zákonníka práce. Podľa Občianskeho zákonníka i Obchodného
zákonníka môže uzavrieť anestéziológ zmluvu s poskytovateľom JAS, aj ak pôsobí ako FO (SZČO), aj ak pôsobí ako
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PO - teda „anestéziológ ako s.r.o.“ Odporúčam aj v prípade, že anestéziológ je držiteľom povolenia na „kamennú“
ambulanciu, aby činnosti anestéziológa ako FO (SZČO) v JAS vykonával na základe licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe, ktorá je priamo určená na výkon činnosti u iného poskytovateľa. Zodpovednosť za škodu je
neobmedzená, ide do výšky spôsobenej škody. (Ďalej uvedené citácie právnych predpisov sú čiastočne parafrázované
a konkretizované.)

OBČIANSKOPRÁVNY VZŤAH alebo
OBCHODNOPRÁVNY VZŤAH:
anestéziológ je fyzická osoba – szčo – musí
disponovať:
- licenciou na výkon samostatnej zdravotníckej praxe
- povolením na prevádzkovanie zdravotníckeho
zariadenia
Pokuta, ak nedisponuje: 33 193 €

- najčastejšie typy zmlúv podľa Občianskeho zákonníka:
o

Príkazná zmluva - §724 a nasl.: „Príkazník (anestéziológ) sa zaväzuje, že pre príkazcu (JAS) obstará nejakú
vec alebo vykoná inú činnosť (poskytnutie ambulantnej anestézie). Príkazníkom by mala byť FO, ktorá
vykonáva príkaz osobne, avšak je možné, aby si príkazník ustanovil zástupcu. Ak sa nedohodlo inak, príkazca
je povinný poskytnúť príkazníkovi vopred na jeho žiadosť primerané prostriedky nevyhnutné na splnenie
príkazu. Zodpovednosť za škodu príkazníka vzniká buď porušením právnej povinnosti, alebo ak sa odchýli od
príkazu príkazcu.“ Tento typ zmluvy je dosť vhodný pre činnosť anestéziológa ako FO (SZČO).

o

Zmluva o dielo - §631 a nasl.: „Zhotoviteľ diela (anestéziológ) sa zaväzuje objednávateľovi (JAS), že dielo
(ambulantnú anestéziu) za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo.“ Tento typ zmluvy je podľa
môjho názoru menej vhodný hlavne z dvoch dôvodov: je to vlastné nebezpečenstvo zhotoviteľa a tiež to, že
odmena pre zhotoviteľa je viazaná na výsledok, nie na činnosť ako takú (ako je to v prípade príkaznej
zmluvy), čo v prípade nespokojnosti s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou – s jej výsledkom, môže byť
potenciálnym zdrojom sporu.

- najčastejšie typy zmlúv podľa Obchodného zákonníka
Mandátna zmluva - §566 a nasl. - je typom zmluvy, ktorá je obdobná vyššie spomínanej príkaznej zmluve
s inak nazvanými subjektami a je výraznejšie zameraná smerom k podnikateľskej činnosti či už FO alebo PO:
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„Mandatár (anestéziológ) sa zaväzuje pre mandanta (JAS) vykonať v mene mandanta za odplatu určitú
činnosť (ambulantnú anestéziu).“
Komisionárska zmluva - §577 a nasl. - je obdobná mandátnej, ale v tomto prípade komisionár (anestéziológ)
vykonáva činnosť pre komitenta (JAS) vo svojom vlastnom mene, nie v mene komitenta.
Zmluva o dielo - §536 a nasl. - platí o nej obdobne ako o zmluve o dielo podľa Občianskeho zákonníka, nie je
pre úpravu vzťahov pre poskytovanie anestéziologickej zdravotnej starostlivosti podľa môjho názoru príliš
vhodná..
- takzvané netypické zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka:
Netypické zmluvy sú zmluvy, ktorých typ nie je priamo upravený v Občianskom prípadne Obchodnom
zákonníku. Obsah týchto zmlúv je v maximálnej miere na dohode oboch strán, preto je ich kreovanie
náročnejšie, na druhej strane umožňujú presnejšie špecifikovať práva a povinnosti jednotlivých strán. Často sa
v nich využívajú aj prvky z už vyššie uvádzaných zmlúv. Tieto netypické zmluvy (niekedy nazývané aj
nepomenované zmluvy, prípadne ide o zmluvy zmiešaného typu) umožňujú ustanovenia §51 Občianskeho
zákonníka a §269 a nasl. Obchodného zákonníka. Príkladom názvov takýchto zmlúv pre poskytovanie
anestéziologickej zdravotnej starostlivosti môžu byť napr.: Zmluva o spolupráci, Zmluva o poskytovaní
služieb a pod., kde je potrebné zreteľne špecifikovať obsah a rozsah spolupráce či služieb.
Cave! Nielen pre obchodnoprávne, ale aj pre občianskoprávne vzťahy je nevyhnutné, aby anestéziológ ako FO
(SZČO) bol držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a/alebo povolenia na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia. V prípade, že FO (ale aj PO) poskytuje zdravotnú starostlivosť bez licencie alebo
povolenia, môže jej byť uložená pokuta až do 33193 € (§82 ods.3 zákona o poskytovateľoch)!
Taktiež je dôležité, aby anestéziológ ako FO (SZČO, ale rovnako to platí aj pre poskytovateľa vo forme PO,
zvyčajne s.r.o.) mal uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Za nesplnenie tejto povinnosti hrozí poskytovateľovi pokuta až 663 € (§79
ods.1 písm.s) a §82 zákona o poskytovateľoch).

OBČIANSKOPRÁVNY VZŤAH alebo
OBCHODNOPRÁVNY VZŤAH:
- príkazná zmluva, mandátna zmluva,
komisionárska zmluva – druh činnosti
- zmluva o dielo – výsledok činnosti
- zmluva o spolupráci, zmluva o poskytovaní
služieb a pod. – individuálne dohodnuté podmienky
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OBČIANSKOPRÁVNY VZŤAH alebo
OBCHODNOPRÁVNY VZŤAH:
Výhody: - väčšia miera osobnej slobody
- uplatňovanie si nákladov
Nevýhody: - starosti podnikateľa

- neobmedzená zodpovednosť za škodu
- vlastné daňové a odvodové povinnosti

OBČIANSKOPRÁVNY VZŤAH alebo
OBCHODNOPRÁVNY VZŤAH:
„anestéziológ ako právnická osoba – s.r.o – musí
disponovať:
- povolením na prevádzkovanie zdravotníckeho
zariadenia
- odborným zástupcom s licenciou na výkon činnosti
odborného zástupcu
Pokuta, ak nedisponuje: 33 193 €
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„Anestéziológ ako s.r.o.“
Postavenie anestéziológa v s.r.o.:
- zamestnanec, zvyčajne aj odborný zástupca
(vykonáva odborné anestéziologické činnosti)

- konateľ (štatutárny orgán – podpisuje zmluvy,
disponuje zamestnancami, cez neho s.r.o. koná)

- spoločník (vlastník majetkového podielu v s.r.o.,
tvorí valné zhromaždenie – disponuje konateľom)

Vzťahy medzi „anestéziológom – s.r.o.“ a JAS
- typy zmlúv, ako boli uvedené pri FO
Nevýhody PO – s.r.o.:
- starosti podnikateľa
- náročnejšie účtovníctvo
- je potrebné mať „kamennú“ ambulanciu
- a teda náročnejšie administratívne konanie pred
viacerými orgánmi (ÚVZ, VÚC, odpady, nájom ...)
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Výhody aj nevýhody „anestéziológa ako s.r.o.“ vplývajú z už
uvádzaných výhod a nevýhod postavenia anestéziológa či už ako
zamestnanca alebo ako podnikateľa

Výhody PO – s.r.o.:
- oddelený osobný majetok anestéziológa ako FO a
obchodný majetok „anestéziologickej s.r.o.“ ako PO
- v prípade náhrady škody zodpovedá s.r.o. vlastným
majetkom, anestéziológ zodpovedá iba ako zamestnanec
- uplatňovanie nákladov, optimalizácia daní a odvodov
Pokuta za nepoistenie zodpovednosti z škodu: 663 €

Obsah a rozsah vzťahov medzi anestéziológom a poskytovateľom JAS:
- obsah vzťahov medzi anestéziológom a poskytovateľom JAS zahŕňa:
o

samotný osobný výkon anestéziologických činností – ambulantnej anestézie anestéziológom;

- k tomu navyše môže zahŕňať aj
o

zabezpečenie anestéziologickej sestry (tiež vo vzťahu pracovnoprávnom voči anestéziológovi, a ak je
licencovaná, tak je možný vzťah i podľa Občianskeho alebo Obchodného zákonníka voči anestéziológovi),

o

zabezpečenie plynov a inhalačných anestetík (ich spotreba výrazne závisí od anestéziológa),

o

zabezpečenie intravenóznych anestetík (hypnotík, opiátov, relaxancií),

 osobný výkon anestéziologických výkonov

 zaistenie anestéziologickej sestry (a jej

odborných výkonov v určitom rozsahu)
 zabezpečovanie O2, N2O, volatilných anestetík
 zabezpečovanie i.v. anestetík: hypnotík, opiátov,
relaxancií
Cave! na samostatné objednávanie, skladovanie a
vydávanie opiátov je potrebné povolenie MZ SR
Pokuta: až 33 193 €
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o

zabezpečenie ostatných liekov (resuscitačných farmák, infúzií atď. podľa Výnosu MZ SR

republiky č.

09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie
jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov; pozn.: vo výnose nie je
uvedená anestéziologická ambulancia, iba algéziologická ambulancia),
o

zabezpečenie zdravotníckeho materiálu (striekačky, flexily, infúzne hadičky, odsávačky atď.),

o

prístrojový park (anestéziologický prístroj, monitor, defibrilátor, odsávačka, laryngoskopy atď.), jeho údržbu,
obstarávanie náhradných dielov, prípadne aj jeho vlastníctvo;

 zabezpečovanie ostatných farmák (resuscitačné,
adjuvantné atď.)
Cave! na samostatné objednávanie, skladovanie a vydávanie
efedrínu (prekurzor) je potrebné mať povolenie ŠÚKL
Pokutu pri jeho absencii môže uložiť MH SR od 10000 € do
175000 €.
 zabezpečovanie spotrebného a špeciálneho

zdravotníckeho materiálu
 údržba prístrojovej techniky (Cave! náhradné diely)
 zabezpečovanie prístrojovej techniky (anestéziológ
je jej majiteľom alebo nájomcom)

- ďalej treba dohodnúť:
o

odmenu za anestéziologickú činnosť event. spôsob jej stanovenia a

o

spôsob a čas oznamovania potreby anestéziologických služieb vopred (v prípade ich nepravidelnosti).
Kalkulácia odmeny anestéziológa musí byť precízna (nákladová), aby sa anestéziológ nedostával do straty,

prípadne aby jeho odmena nebola prinízka, najmä ak zahŕňa aj iné náležitosti ako len čisto výkon ambulantnej
anestézie.
Dôležité je tiež jasne stanoviť spôsob vykazovania fakturovaných výkonov:
o

na základe počtu anestézií, počet anestézií x sadzba za jednu anestéziu (konkrétna suma za komplexný
anestéziologický výkon – vykonanie anestézie, prípadne určité percento z úhrady pacienta alebo zdravotnej
poisťovne za celý operačný výkon JAS),

o

na základe trvania činnosti anestéziológa, počet hodín x hodinová sadzba: môže sa odvíjať od trvania operačného
výkonu (tu však môže mať výhradu anestéziológ, že „sú dlhé prestoje medzi operačnými výkonmi“) alebo od
trvania anestézie (a tu môže mať výhradu JAS, že anestéziológ „schválne dlho budí, aby viac zarobil“), prípadne
od reálneho času stráveného v JAS, avšak to už pripomína pracovný čas zamestnanca. A aj tu by mohla mať JAS
výhrady v zmysle, že „anestéziológ zdržuje operačný program, aby viac zarobil“. Tento spôsob je však asi
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najvhodnejší, ak anestéziológ zabezpečuje pre JAS „len seba“, pretože v takom prípade (ak zrovna nie je
spoločníkom či konateľom JAS) zvyčajne neparticipuje na výnose za výkon precentuálne, ani nemá odmenu
konateľa, či podiel na zisku JAS. Na druhej strane tento spôsob síce znamená určitú istotu anestéziológa, čo
znamená, že znižuje jeho podnikateľské riziko (t.č. nehovoríme o anestéziológovi ako zamestnancovi JAS, ale
ako SZČO), ale zníženie podnikateľského rizika znižuje anestéziológovi aj určitú nárokovateľosť na príjem, ktorý
by sa nejak výraznejšie odlišoval (smerom nahor) od toho, čo dostáva vo svojom stálom zamestnaní,
o

rôzne kombinované spôsoby (pozn.: celý tento problém vzniká hlavne preto, že v oblasti financovania je
anestéziologický odbor stále „nesvojprávny“, keďže anestéziologické výkony sú v bližšie nešpecifikovanej výške
zahrnuté v paušálnej platbe za operáciu, či v nemocnici alebo v JAS).

 spôsob stanovenia odmeny anestéziológa a úhrady
iných nákladov

- od počtu anestézií
- percento z ceny výkonu
- od počtu hodín
- pevná jednotková suma
- kombinované spôsoby - kalkulácia nákladov
- možno využiť zoznam výkonov a ich bodové hodnoty
spôsob a čas oznamovania potreby anestéziologických
služieb, ak sú požadované v nepravidelných intervaloch

Niektoré ďalšie poznámky na záver:
o

v prípade zabezpečovania plynov (O2, N2O, vzduch) je potrebné mať na zreteli, že dodávateľovi medicínskych
plynov sa platí nielen za plyny, ale aj nájom za bomby (a ten nie je malý),

o

na samostatné disponovanie a používanie omamných látok (opiáty) je potrebné mať povolenie MZ SR, pri jeho
absencii môže MZ SR uložiť pokutu až 33193 €; na používanie prekurzorov (efedrín) je potrebné mať povolenie
ŠÚKL, pri jeho absencii MH SR môže uložiť pokutu od 10000 € do 175000 € (pozn.: anestéziológ disponujúci
príslušnými povoleniami môže mať určitú trhovú výhodu pri poskytovaní anestéziologických služieb pre JAS,
zvlášť ak táto predmetné povolenia nemá),

o

starostlivosť o prístrojovú techniku, ak ju vlastní JAS, no táto nedisponuje vlastným anestéziologicky
kompetentným personálom, môže zabezpečovať anestéziologický tím, je však vhodné dopredu doriešiť, čo
zabezpečuje JAS a čo anestéziológ (CO2 komôrky, senzory, káble, elektródy, náhradné diely, dezinfekčné
roztoky, antibakteriálne filtre a pod., pozn.: napr. čo ide do pacienta je záležitosť anestéziológa – OT-kanyly, L-
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masky, odsávačky, i.v. kanyly, prípadne NG-sondy, zabezpečiť ostatné je na majiteľovi či držiteľovi
anestéziologického prístroja, monitora atď.),
o

každopádne odporúčam mať svoju anestéziologickú sestru pri každej anestézii, ak ju nezabezpečuje JAS (pozn.:
ale treba jej činnosť zarátať do faktúry).

Kongres slovenských
anestéziológov
PIEŠŤANY 2011
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